
Weer een stukje geschiedenis 
 

Sergeant navigator Granger- een Canadees – sprong op 14-7-
1943,  deze week 70 jaar geleden uit een Halifax  
bommenwerper die brandend 
op de Dintherse heide tussen 
Vorstenbosch en Dinther 
neerstortte.  Brisant en brand-
bommen werden 
weggeslingerd en kwamen tot 
ontploffing. Vier boerderijen 
in de omgeving van de plek 
des onheils vlogen in brand. 
Granger zelf kwam met zijn 
parachute in de wei van Tinus 
van Boxmeer op de 
Eikenheuvel terecht en zocht 
onmiddellijk een veilig 
heenkomen  in den hof van 
Dorus den Breeuwer. 
 
Daar werd hij zeer angstig door de familie Breeuwer 
opgemerkt. Zij probeerden hem gerust te stellen en een veilig 
heenkomen voor hem te zoeken maar dat viel niet mee omdat 
ze elkaars taal niet spraken. Antoon de zoon des huizes 
beschikte toen als enige in de buurt al over een fototoestel en 
maakte nog een paar mooie foto‘s.  In overleg met de familie 
van der Wijst werd besloten Pastoor de Louw in Uden te 
waarschuwen maar ook deze kon geen zinnig gesprek met de 
man voeren. Intussen werd hij voorzien van eten en drinken 
waarvoor hij zeer dankbaar was. 
Verschillende mensen uit de buurt kwamen een kijkje nemen.  



Duitse soldaten die op 
wacht stonden bij het 
eerder neergestorte 
vliegtuig op de Eikenheuvel 
kregen er zo lucht van dat 
er iets gaande was. Ook 
gaat het verhaal dat er een 
uit de buurt zijn mond al 
dan niet moedwillig voorbij 
praatte. In ieder geval 
Granger was niet op tijd 
weg en werd om vier uur in 
de middag in de boerderij 
van Knillus van der Wijst 
P.O.W. (krijgsgevangene) 
gemaakt nadat de militairen 
met grof geweld aan de 

voordeur kwamen en dreigden de voordeur te vernielen. De 
parachute werd diezelfde dag in beslag genomen. 
Achteraf bekeken had het allemaal veel te lang geduurd. 
Granger was een van de vier parachutisten uit dit toestel die in 
Uden waren neergekomen. Drie werden ’s morgens al 
krijgsgevangen gemaakt. Over het lot van de vier is niets meer 
vernomen al ging het gerucht dat Granger na de oorlog veilig 
naar Canada is teruggekeerd .  
 
De toenmalige boerderij van Knillus van der Wijst is nu de 
museumboerderij. 
De foto’s zijn gemaakt in den hof van Dorus den Breeuwer 
thans van Piet en Bep van der Voort en de achtergrond van de 
foto is tussen Dorshout en de Leijgraaf 
 
Ad van Driel 



Aanvulling op het bovenstaande verhaal van 
Sgt./Navigator F.D. Granger: 

 
De Halifax type II welke hij met de parachute had verlaten, had 
het registratienummer HR720 en behoorde bij het 158ste 

Squadron. De bemanning van de HR720 bestond uit: 
 

Pilot: F/S George Robert James Duthie (CWGC Page) RNZAF KIA 
leeftijd 21 jaar 

Sgt J.N. Hempstead Flight Engineer Evd  
Sgt F.D. Granger Navigator PoW  
Sgt T.E.F. Carr Bomber Aimer PoW (28 juli '43) 
Sgt G.H. King Wirewless Operator PoW  
Sgt J.R. Grey Gunner RAAF PoW  
Sgt T. Pinkney Gunner PoW  

PoW achter de naam = krijgsgevangene 

De HR720 vertrok op 13 juli 1943 om 23:44 uur vanaf de 
luchtmachtbasis Lissett in het oosten van Groot Brittanië. 
Aanvankelijk wist hij op de heenreis naar Duitsland aan een 
aanval van een nachtjager te ontkomen. Echter een kwartier 
later werd hij, bij een tweede onderscheppingspoging van 
nachtjager Luitenant Werner Baake (zie voetnoot), ter plaatse 
van de luchtinlaat van de binnenste motor geraakt. De motor 
vloog in brand en er volgde een zware explosie tussen deze 
motor en de romp van het toestel. 
 
De HR720 crashte om 1:30 uur op een stuk land van 
landbouwer Van Uden te Vorstenbosch, op 18 km OZO van 's-
Hertogenbosch. 
 

http://www.cwgc.org/search/casualty_details.aspx?casualty=2765675


De piloot, Pilot: F/S George Robert James Duthie, heeft het 
wrak helaas niet kunnen verlaten. Hij ligt begraven op het 
Oorlogskerkhof in Uden, vak 1, rij 5, grafnummer 61. 
 
Sgt Hempstead, die als laatste het getroffen vliegtuig verliet, 
bereikte Engeland op 4 november 1943. 
Sgt T.E.F. Carr was succesvol ondergedoken maar werd in 
Commercy (Frankrijk, ongeveer 50 km ten westen van Nancy), 
op 28 juli 1943 gevangen genomen en geïnterneerd in een 
krijgsgevangenkamp. 
 
Alleen al in de eerste 6 maanden van 1943 zijn er door de 
Duitsers meer dan 570 toestellen uit de lucht geschoten. 
 
Lt Werner Baake NJG1 

Nachtjager van de eenheid gelegerd te Venlo 

Deze jachtvlieger heeft o.a. ook de Halifax neergehaald die 
op 22 juni '43 op de Eikenheuvel terecht kwam.  

Hij heeft, tijdens de 195 missies die hij heeft gevlogen,  41 
geallieerde toestellen uit de lucht geschoten. 

 

Ad Hoefs 

 

 

 

 

 
 


